
 

BALALAIKA E VODKA 2020 
 

Pacote regular – 6 dias (5 noites) 
 

Dia 1 (Sex) – MOSCOU (Rússia) 
Chegada ao aeroporto de Moscou, recepção e traslado ao 
hotel. 
 
Dia 2 (Sáb) – MOSCOU 
Café da manhã* Passeio ao famoso complexo amuralhado 
do Kremlin, antiga residência dos czares russos, à Casa de 
Armas, um dos mais antigos museus na Rússia de arte 
decorativa aplicada, e à câmara do tesouro, única em seu 
gênero, mundialmente conhecida, que acolhe as melhores 
e mais elegantes obras de arte decorativa russa e 
estrangeira dos séculos IV-XX, a maioria estreitamente 
relacionadas aos acontecimentos históricos mais 
importantes do país. A fundação do museu remonta ao 
século IV e a maior parte da coleção é composta por obras 
executadas entre os séculos XVI-XVII. Tarde livre. 
Acomodação em Moscou. 
 
 

Dia 3 (Dom) – MOSCOU / SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã* Traslado para o aeroporto e embarque 
para São Petersburgo. Chegada e traslado para o hotel. À 
tarde passeio por esta esplêndida cidade, sem dúvida a 
mais bela de toda a Rússia, construída pelo Czar Pedro I, “O 
Grande“ às margens do Rio Neva e a Fortaleza de São Pedro 
e São Paulo. Hospedagem. 
 
Dia 4 (Dom) – SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã* Dia livre. 
 
Dia 5 (Seg) – SÃO PETERSBURGO  
Café da manhã* Visita ao Museu Hermitage, uma das mais 
importantes pinacotecas do mundo, assim como ao 
interior da Catedral de São Isaac. Acomodação em São 
Peterburg. 
 
Dia 6 (Ter) – SÃO PETERSBURGO 
Café da manhã* Traslado para o aeroporto. 

 
 

 
SAÍDAS GARANTIDAS 2020 

MAIO: 1, 8, 15, 22, 29 JUNHO: 5, 12, 19, 26 JULHO: 3, 10, 17, 24, 31 AGOSTO: 7, 14, 21, 28 SETEMBRO:  4,11 

 
HOSPEDAGEM 
MOSCOU:  Marriott Grand ***** 
SÃO PETERSBURGO:  Kempinski Moika 22 ***** 
 
NOTAS: 

1. Na cidade de Moscou, a Praça Vermelha é fechada em algumas ocasiões devido a paradas militares, comemorações, 
festivais e atividades religiosas e a direção do Kremlin nunca dá explicações a este respeito. 

2. Devido ao evento dos BRICS em St. Petersburgo (19-22/julho) a hospedagem para a saída de 17/julho será no hotel Sokos 
Palace Bridge **** 

 

O PACOTE INCLUI 
• 5 pernoites nos hotéis acima mencionados ou em similares; 
• Café da manhã tipo buffet nos hotéis;  
• Traslados e passeios conforme indicados no itinerário;  
• Passagem aérea Moscou / São Petersburgo; 
• Guia acompanhante falando espanhol com conhecimento 
de português; 
• Carregadores nos hotéis. 

 

PREÇOS POR PESSOA (em euro) 

QUARTO DUPLO QUARTO INDIVIDUAL 

€ 1.645,00 € 2.180,00 


